
VLAAMSE ROEILIGA vzw 

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent - Tel: 09/243 12 50  

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

Website: www.vlaamse-roeiliga.be 

   

   RPR Oost-Vlaanderen, Gent 

   Ondernemingsnummer 413.996.691 

 

Verslag 

Bestuursorgaan VRL 

02/02/2022 

Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 02/02/2022 

 

Datum:   02/02/2022 

Tijdstip:   19u00-22u00 

Locatie:   Gentse RS     

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) - Annemarie De Wispelaere (ADW) - Chantal Neirinckx (CN) - Elke Verhaeghe (EV)  

Gwenda Stevens (GS) - Hubert De Witte (HDW) - Lea Cappoen (LC) - Mike Galet (MG) - Patrick Lafontaine (PL) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Verontschuldigd: 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters en Pim Raaben 

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

Algemeen 

- Goedkeuring vorig verslag 

 

Financieel  

Subsidies 2022:  

- Voorschot basiswerking 159.669,17€ (5.560€ minder dan in 2021)  

- BF Jeugdsport: 9.223,42€ (41€ minder dan in 2021) 

- BF Innovatie - Beach Sprint Rowing: 56.130,01€ (volledig aangevraagd bedrag) 

- BF Innovatie - EXR: 47.590,68€ (volledig aangevraagd bedrag)  

 

Met de cijfers van 2021 zijn we volop bezig. Op 22/02 is er een afspraak met accountant Bruno van De Kleine 

Prins om de boekhouding af te sluiten. 

Exacte cijfers zijn nog niet bekend maar we kunnen wel al zeggen dat we zullen afsluiten met een positief 

resultaat. Opnieuw zijn er minder kosten geweest door een Corona jaar en daarenboven hebben we 2 innovatieve 

projecten goedgekeurd gekregen waardoor een deel van de personeelskosten kond doorgeschoven worden naar 

innovatie zodat deze kost bij de basiswerking daalde. 

 

Bemerkingen:  

• Het totale bedrag van de solidariteitsbijdrage dient in het bestuursorgaan besproken en beslist te worden. In 

de Excel tabel die naar de clubs gaat dient de berekening (onderscheid 100% of 50%) weggelaten te worden.  

• We dienen aan de clubs te communiceren (bv. op de AV) hoe de NRF middelen concreet ingezet worden.  

 

Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Er was een feedbackmeeting met The Oar over de lange afstandswedstrijd: belangrijkste is om een goede 

taakverdeling naar een volgende editie af te spreken (20/11/2022).  

- Voorstel voor een toertocht VRL in 2022: begin juli (2-3) of 25 september? 

o Beslissing: we kunnen een toertocht organiseren op zondag 25 september. Aangezien er op de 

VRL/KRCG/KRNSO/KRB toertocht begin juni wellicht met een maximum van 20 boten zal gewerkt 

worden, is het goed om nog een extra aanbod te hebben.  
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RT – roeitrainers 

- Initiatoropleiding Brugge 2020: eind februari zullen de diploma’s uitgereikt worden.  

- Er was een bijscholing op 10/01 over antidoping en krachttraining. Op 31 januari was er een bijscholing over 

voeding en mental coaching. Op 10 maart organiseren we een bijscholing over de biomechanische 

begeleiding van de Belgian Sharks in het kader van VTS plus marathon.  

o We zouden hiervoor nog meer ouders moeten kunnen bereiken (mailadressen uit I Row rechtstreeks 

aanschrijven)  

- Planning initiator en trainer B najaar 2022: locatie?  

o Initiator: in Hazewinkel 

o Trainer B: op alternerende locaties (Gent/Hazewinkel/Brugge)  

- Extra middelen voor digitalisering opleidingen en bijscholingen (14.047,77€) – voorstellen?:  

o 6.914,85€ voor digitalisering VTS opleidingen 

o 5.841,39€ digitalisering eigen opleidingen/bijscholingen: de idee is om bepaalde processen in 

instructiefilmpjes te gieten – offerte via Artevelde Hogeschool / Studio GDM opgevraagd  het BO is 

akkoord om hiermee verder te gaan.  

o 1.291,53€ voor bv. vergoeding coaches/atleten voor een opnamedag 

- Werkgroep visietekst trainer A: eerste samenkomst op 29/11 

- Nieuwe opleidingsstructuur sportkaderopleidingen wordt voorgesteld.  

 

CO – clubondersteuning  

- De inschrijvingen voor wedstrijden worden gesloten in I Row vanaf 1/1/2022. Er werd een draaiboek aan de 

clubs bezorgd.  

- Elke roeier (A-licenties en B-licenties) heeft nu een eigen login-in en profiel in I Row  

- Wedstrijdtiming in het kader van dossier Watersportbaan: feedback overleg Gentse clubs (10/11 en 15/12) + 

overleg met stad Gent en Peddelsport Vlaanderen (14/01). 

- RNV vraagt of ze in aanmerking kunnen komen voor een lager lidgeld aangezien hun roeiafdeling niet meer 

actief is. Nu betalen ze 325€.   

o Het BO is akkoord om een lidgeld van 200€ te vragen.  

- Bijscholingsaanbod VSF voor clubs: https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/een-

bijscholing-aanvragen.  

- Het nieuwe roeibrevet is volop in opmaak, met dank aan Annemarie. We hebben momenteel een aantal 

offertes opgevraagd om de boekjes te laten drukken. Qua aantallen zullen we ons baseren op de vorige jaren 

zodanig dat we geen te grote stock hebben. Er zullen ook clubs werken met het online brevet dat 

raadpleegbaar is op onze website.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Link tussen VRL website en I Row voor de clubgegevens (vervanging roeigids): zie offerte ISB. Het 

bestuursorgaan is akkoord met de offerte.  

- Nieuwe website is volop in opmaak 

 

- Ledenaantallen 2021 zijn gekend:  

Totaal 1.764 leden (1.709 in 2020 en 1.835 in 2019) 

Totaal unieke leden 1.753  

SV haalde twee heel jonge leden uit de telling alsook 9 leden die in 2 clubs actief zijn (A-lic in club x en B-lic in 

club Y) 

2021                                   2020                                   2019 

A-lic = 445                         A-lic = 527                         A-lic = 606 

B-lic = 979                         B-lic = 831                         B-lic = 977 

D-lic = 340                         D-lic = 350                         D-lic = 252 
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- Financiële analyse roei awards 2021  

 

 
 

- De idee is om elke 2 jaar roei awards te organiseren. In 2024 moet er zeker een editie plaatsvinden (na de 

Olympische Spelen). We plannen een editie in 2022 en in 2024.   

- Voorstel om LFA roeiers ook te huldigen en de awards te zien als een gezamenlijke VRL/LFA organisatie (delen 

van de kosten)?  

o Het bestuursorgaan geeft hiervoor een negatief advies. De KBR huldigt reeds alle VRL en LFA roeiers 

op het Belgisch Kampioenschap.  

 

BF – topsport  

- Intro Axel 

o Axel Müller is gestart begin januari, hij woont in een appartement in Gent  

o Hecht veel belang aan centralisatie van de trainingen in Gent, belangrijk richting het vormen van 

ploegboten.  

o Er zijn een aantal noden m.b.t. de watersportbaan (permanente boeien, botenloods, …). Een tijdelijke 

oplossing kan een vaste tentstructuur zijn als botenloods (cfr. Schulensmeer).  

- Nieuw schema voor 2022 

o Aanpak training schema’s 

o Wijziging selectie schema  

 Graag specifieke vragen rond de organisatie van Seneffe tijdig melden.  

 Het BO vraagt de aanwezigheid van Pim of Axel op de lottrekking van het BK Korte Boten.  

 Platform Ludum wordt gebruikt voor het opvolgen van de trainingen van de atleten: we 

nemen dit best op in engagementsverklaring.  

- Nieuwe kleding leverancier 

o Goedkeuring onderhandelingen met Powerhouse  

o Timeline 

 Sample package will be send by Hylco  

 New design ready 

 5 Feb - meet @ GRS to take sizes & meet  
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 22 Feb - 1st order basic package:  

• Rowings suits 2x, coolmax short & long sleeve, cap, t-shirt / polo, hoody  

• Production time = 8 / 10 / 12 wks (normal lead time) 

 15 Apr - deadline EK U19 & WC1  

o Het bestuursorgaan geeft groen licht om hiermee verder te gaan, wel eerst nog LFA op de hoogte 

brengen. We voorzien een ondersteuning vanuit de VRL van 250€ per atleet aan roeikledij (met 

uitzondering van de Coupe de la Jeunesse).  

- Topsport budget 2022 

o Investering in catamaran: de Gentse clubs zijn hier niet direct voorstander van (probleem met golven, 

vnl. voor skiffeurs).  

o Leasing M4x  

o Algemeen: strikte budget controle met meer eigen inbreng van de roeiers is nodig  

- Roeikompas 16 en 23 februari  

o Het bestuursorgaan stelt voor om de inschrijvingen volgend jaar via de clubs te laten verlopen.  

- Het bestuursorgaan vraagt om tijdig op de hoogte gebracht te worden van deze plannen.  

 

BF – jeugdsport 

Voor jeugdsport krijgen we opnieuw geen 15.000 euro zoals gevraagd. Al enkele jaren krijgen we minder dan 

10.000 euro. Het BO gaat akkoord om eigen middelen op te leggen zodat er 10.000 euro kan verdeeld worden aan 

de roeiclubs in december 2022.  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Alle materialen werden aangekocht met resterende budgetten  

o Online opleidingsdag voor clubs en coaches op zaterdagVM 19/02 

 

9u30-9u45 Introductie Celine Pieters 

9u45-10u30 Hoe ontwikkel je BSR in je roeiclub: tips en tricks Samantha English 

10u30-11u00 Reglementen en veiligheid Belgische kust Koen De Gezelle 

11u00-11u30 Info rond materiaal, afstelling, training Koen De Gezelle 

11u30-12u15 BSR reglementen  Patrick Rombaut 

 

o Competitiekalender 2022 wordt besproken 

o Profielbepaling en testbatterij door stagestudent is afgewerkt 

- EXR game rowing 

o Feedback besprekingen Salty Lemon 

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

- Er wordt meegedeeld dat Karen Baetslé haar ontslag heeft ingediend als bestuurder. Mogelijk zal Gilles 

Poysat toetreden tot het BO.  

- BK Lange Boten: KRB en UNL geven hun akkoord om dit BK te organiseren.  

- EK U23: er zijn volop meetings aan de gang met World Rowing en de European Board.  

 

Goed bestuur 

Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 02/02/2022 die aanleiding konden 

geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 

 

Varia 

- AV NRF: Yves De Jonge en Daniël Deweert zijn herkiesbaar en beide zijn opnieuw kandidaat vanuit VRL.  

- Kamprechterscommissie: Daniël Deweert heeft zijn ontslag ingediend dus we moeten op zoek naar een 

vervanger. Tim Sautois is momenteel plaatsvervangend, dus hij zou effectief lid kunnen worden. 2 leden 
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vanuit KRCG lijkt niet de beste optie (Annemarie is ook lid). Een mogelijkheid is om de vraag te stellen aan 

Carmen Hinterding.  

 

- Datum volgend Bestuursorgaan: 2 maart om 19u in het Huis van de Sport  

- Datum Algemene Vergadering: 30 maart om 19u30 in het Huis van de Sport  

 

 


